
UCHWAŁA 

Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Bioetycznego 

z dnia 10 marca 2007 r. 

w sprawie zmian w Statucie 

 

Uczestnicy zebrania jednomyślnie przyjęli uchwałę, aby dokonać w Statucie Polskiego 

Towarzystwa Bioetycznego następujących zmian: 

 

- w art. 1 po nazwie „Polskie Towarzystwo Bioetyczne” zamiast wyrażenia „w skrócie 

PTB” wprowadzić wyrażenie „zwane dalej Towarzystwem”; wszędzie dalej w statucie 

zastąpić skrót „PTB” nazwą „Towarzystwo”; 

- w art. 10 skreślić p. 10 („rozwijanie innych form działalności, służących realizowaniu 

statutowych celów PTB”); 

- w art. 23 w p. 2 skreślić zdania: „Zasady wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie 

Delegatów ustala Zarząd Główny, określając liczbę delegatów poszczególnych Oddziałów 

Terenowych proporcjonalnie do liczby ich członków”; zamiast tego wprowadzić nowy p. 3: 

„Walne Zjazdy Członków Oddziałów Terenowych Towarzystwa wybierają delegatów 

spośród swoich członków w głosowaniu tajnym. Oddziały Terenowe liczące co najmniej 

trzydziestu członków wybierają trzech delegatów, Oddziały Terenowe o mniejszej liczbie 

członków wybierają dwóch delegatow. Każdy z członków danego Oddziału Terenowego 

oddaje głos na tylu delegatów, ilu wybiera jego Oddział. Delegatami zostają osoby, które 

uzyskały największą liczbę głosów”; dotychczasowe punkty 3 i 4 oznaczyć jako 4 i 5; 

- w art.  23 we wcześniejszym punkcie 3 (obecnie oznaczanym jako p. 4) skreślić zdanie „a 

ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym”. 

- w art. 24 w p. 1 zamiast zdania „Zarząd Główny składa się z co najmniej z 5 osób” 

wprowadzić zdanie: „Zarząd Główny składa się z z 5-9 osób”; 

- w art. 24 w p. 5 zamiast wyrażenia „W przypadku rezygnacji lub śmierci” wprowadzić 

wyrażenie „W przypadku dobrowolnego wystąpienia, wykluczenia lub śmierci”; 

- w art. 36 usunąć p. 1; dotychczasowe punkty 2, 3 i 4 będą oznaczane jako 1, 2 i 3; 

- w art. 38 w p. 1, określającym funkcje Zarządu Oddziału Terenowego,  usunąć podpunkt 

3 („podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez Prezesa i członków 

Zarządu”); dotychczasowe podpunkty 4, 5, 6 będą oznaczane jako 3, 4, 5.  

 


